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Het Groene Woud is het kwalitatief hoogwaardige 
landschapshart in de driehoek Eindhoven, ’s-Her-
togenbosch en Tilburg. Talrijke initiatieven dragen 
bij aan de ontwikkeling van Nationaal Landschap 
Het Groene Woud. Daarbij staat versterking van 
het landschap door samenwerking voorop. Het gaat 
om samenwerking tussen en met ondernemers, 
organisaties, burgers en overheden. Zij hebben zich 
verenigd in een samenwerkingsverband: Streekraad 
Het Groene Woud & De Meierij. De Streekraad 
zorgt ervoor dat Het Groene Woud zich ontplooit 
tot een echt natuurhart met een waardevol cultuur-
landschap, waar recreatie en groene economie de 
gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen. 
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Gebundelde 
krachten
   … in Het Groene Woud

Inleiding
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Nieuwe Heide
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Bosch

De Mortelen

Oirschotse Heide

Oisterwijkse 
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A2
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A50
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A59
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Gemonde

Olland

Esch

St.-Oedenrode

Best

Oisterwijk

Schijndel

Moergestel

Udenhout
Haaren

Oirschot

Berkel-Enschot

Helvoirt

Spoordonk

Den Dungen

Berlicum

Boskant

Middelrode

Cromvoirt

Lennisheuvel

A58

St.-Michielsgestel

Boxtel

Wijbosch

Son en Breugel

Nijnsel

Rosmalen

Biezenmortel

Maaskantje

A58

A2

A67

In de Ontwikkelvisie 2011-2025 van Streekraad Het Groene Woud & De Meierij is een belangrijke rol weggelegd voor 
het koesteren en versterken van de natuur- en landschapswaarden, de rust, de kleinschaligheid en het agrarische karakter. 
Het moet prettig zijn om hier een dagje naartoe te komen. Maar net zo belangrijk zijn economische en sociale factoren: 
Het Groene Woud moet voor bedrijven aantrekkelijk zijn zich hier te vestigen en hier te blijven. 

Met deze doelen voor ogen wordt er hard gewerkt om het natuurhart en het cultuurlandschap te versterken en Het Groene 
Woud bij de mensen op de kaart te zetten. De inspanningen die Stichting Streekhuis samen met Stichting Streekrekening en 
Coöperatie Het Groene Woud daarvoor verrichten, werpen vruchten af. Welke vruchten? Dat leest u in dit jaarverslag 2012 
van de drie organisaties. 

Welkom in Het Groene Woud! 

Inhoudsopgave
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Voorwoord

‘Het Groene Woud, dat wordt een begrip’
Het Groene Woud is stevig in beweging. Als Streekraad ondernemen we samen met de Stichting Streekhuis, Stichting 
Streekrekening en Coöperatie Het Groene Woud tal van initiatieven om Het Groene Woud op de kaart te zetten. Dat lukt 
steeds beter. Zo wees de provincie Noord-Brabant Het Groene Woud aan als een van de drie Landschappen van Allure. 
Dat eervolle predicaat geeft ons nog eens een extra impuls om prachtige projecten te starten, waarmee we het landschap 
nog mooier en aantrekkelijker gaan maken. 

Maar we doen meer om dat doel te bereiken. In 2012 leverden al die inspanningen prachtige resultaten op die mij trots maken 
op Het Groene Woud. Niet alleen als voorzitter, maar ook als inwoner van het gebied. U leest in dit jaarverslag welke waardevolle 
initiatieven het licht zagen.

Dit Nationale Landschap moeten we koesteren. Dankzij de gezamenlijke inspanningen zorgen we ervoor dat we het gebied voor 
íedereen bereikbaar maken, om er te wonen, te recreëren en te ondernemen. In de afgelopen jaren is daarvoor al veel werk verricht. 
In 2012 zijn, onder aanvoering van de toenmalige Streekraad-voorzitter Jan Melis en waarnemend voorzitter Peter Maas, tal van 
concrete acties op touw gezet waarvan we nu én in de komende jaren de vruchten zullen plukken. Het Groene Woud is zichtbaarder 
geworden en dat gaat de komende jaren nog veel nadrukkelijker gebeuren.

Wat daarvoor nodig is, is samenwerking. Achter de schermen is een fikse organisatie opgebouwd die creatief en deskundig het 
‘gezicht’ van Het Groene Woud vormgeeft, de naam een begrip laat worden. Streekhuis, Streekfonds en Coöperatie staan samen 
aan de wieg van projecten, zorgen voor de financiering, sluiten allianties en creëren draagvlak onder ‘boeren, burgers en buitenlui’ 
om Het Groene Woud te profileren. Sinds 2012 treden we met één gezicht en een gemeenschappelijke communicatiestrategie 
naar buiten, een gezamenlijk logo hebben we al. 

Helder communiceren over Het Groene Woud blijven we doen. Het is zelfs één van de speerpunten in ons beleid voor 2013. 
We gaan mensen wat mij betreft duidelijk uitleggen wat Het Groene Woud is en hoe ze – individueel of met anderen – zelf aan 
Het Groene Woud kunnen bijdragen. 

Zo maken we Het Groene Woud een gebied van ons allemaal. 
 

Drs. Yvo Kortmann
Voorzitter Streekraad Het Groene Woud & De Meierij
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Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud & De Meierij
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Jan van den Boom
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Michel van Rooy
Bestuurslid
Désiré van Laarhoven
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Theo Beckers
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Jan Melis
Lid
Peer Verkuijlen
Lid
Lambert Verheijen
Lid

Stuurgroep Communicatie
Het Groene Woud

Theodoor van Leeuwen
Jeroen Naaijkens
Ernst Jonkers
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Activiteiten 2012

Stichting Streekraad Het Groene Woud & De Meierij heeft zich in 2012 op beleidsmatig vlak stevig ingespannen. 
Dat geldt ook voor het Streekhuis, dat in de uitvoering veel heeft betekend. Een greep uit de resultaten:

•	 De	Streekraad	sloot	een	langjarig	prestatiecontract	met	de	provincie	Noord-Brabant.	Daarin	is	vastgelegd	hoe	het	
 uitvoerende beleid van Het Groene Woud de komende jaren wordt bekostigd. 
•	 Het	Deltaplan	voor	het	Landschap	kreeg	meer	vorm:	er	werd	een	samenwerking	op	poten	gezet	tussen	buurtbewoners,	
 grondeigenaren, agrariërs, Brabants Landschap, lokale (natuur)organisaties en betrokken gemeenten om het gebied 
 Moerenburg-Heukelom-Koningshoeve (tussen Oisterwijk en Tilburg) aantrekkelijker te maken. 
 In 2013 leidde dit onder meer tot de opening van een gloednieuwe wandelroute: het Heukelommetje.
•	 De	Streekraad	en	het	Streekhuis	nemen	actief	deel	aan	de	Europese	projecten	Rural	Alliances	(voor	een	leefbaar	platteland	
 met vitale kernen) en Sociale Innovatie Religieus Erfgoed (voor het behoud van klein religieus erfgoed zoals wegkruisen 
 en kapellen).

Streekraad-voorzitter Yvo Kortmann: 
“Een mooie pluim op het werk van ons allen is het predicaat Landschap van Allure, dat de provincie aan Het Groene Woud toekende. 
Daarmee heeft de provincie toegezegd fors te investeren in projecten die deze streek mooier en toegankelijker maken. In de loop van 
2013 gaan die projecten van start. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat elk project gedragen wordt door lokale overheden, bedrijven, 
natuur- en maatschappelijke organisaties die daarbij intensief met elkaar zullen optrekken.”

Stichting Streekrekening Het Groene Woud (het Streek-
fonds) ondersteunt jaarlijks met zo’n 200.000 euro allerlei 
duurzame initiatieven in Het Groene Woud. In 2012 was het 
thema ‘Stad-Land’. Veel projecten die dit thema ondersteunden, 
werden, als ze aan de voorwaarden voldeden, door het 
Streekfonds gehonoreerd. Maar ook andere duurzame pro-
jecten werden dankzij steun van het Streekfonds gerealiseerd:

•	 Een	flink	aantal	jeugdprojecten	rondom	het	DoeBoek.	
•	 De	bouw	van	een	Vlaamse	Schuur	bij	een	bestaande,	
 monumentale boerderij in Olland, tegen natuurgebied 
 De Geelders en pal naast het Duits Lijntje. De schuur is 
 bedoeld om een economische basis te leggen waarmee de 
 karakteristieke boerderij uit 1885 voor de toekomst 
 behouden kan blijven. 
•	 Het	project	‘Trekpaarden,	actief	levend	erfgoed	in	
 Het Groene Woud’ van de Stichting tot Behoud van het 
 Trekpaard in de Meierij. Deze stichting wil met tal van 
 activiteiten het trekpaard en diens capaciteiten weer in 
 de schijnwerpers zetten. 
•	 Het	vlechtheggenproject,	waarbij	vele	vrijwilligers	het		
 ‘heggenleggen’ leren. Tevens worden vlechthagen geplant  
 onder leiding van Het Roois Landschap en Stichting de 
 Brabantse Boerderij.

Ger van den Oetelaar, 
voorzitter Stichting Streekrekening Het Groene Woud: 
“We hebben in 2012 veel projecten ondersteund. Bijzonder waren 
vooral de projecten voor de jeugd. Aanvragen daarvoor kwamen 
in grote aantallen binnen naar aanleiding van het DoeBoek. 
Zo’n 45.000 euro hebben we kunnen toekennen. Het waardevolle 
daarvan is, dat er zo in het hele Het Groene Woud verrassende 
en leuke activiteiten voor kinderen zijn bijgekomen.” 

Streekraad en Streekhuis in actie

‘Mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Streekrekening’

Coöperatie Het Groene Woud heeft zich in 2012 stevig 
ingespannen voor de promotie van Het Groene Woud. 
De verenigde ondernemers startten met concrete acties om 
Het Groene Woud te laten groeien tot een sterk streekmerk. 
Dat leverde onder meer de volgende initiatieven op:

•	 De	ontwikkeling	en	ingebruikname	van	een	mobiele	
 promotiestand om op evenementen Het Groene Woud 
 aan te prijzen. In 2012 werd de stand al ingezet tijdens 
 het ‘Festival...in Het Groene Woud’ op de Groene Corridor  
 in Eindhoven en op het Streekfeest Heukelom. 
•	 Ondernemers	stellen	hun	bedrijf	gastvrij	open	als
  bezoekerscentrum van Het Groene Woud. Niet alleen zijn  
 de bezoekerscentra ideale startpunten voor een fietstocht  
 of wandeling, ook bieden ze volop informatie over de  
 streek, het landschap en de cultuur. Vaak kun je er nog 
 meer beleven, van ‘op excursie gaan’ tot picknicken. 
•	 Het	initiëren	en	mede	ontwikkelen	van	het	lifestyle	
 magazine Beleef!, gericht op consumenten in Het Groene 
 Woud. De eerste editie van het blad verschijnt in 2013. 
 De redactie zal deels door de ondernemers van de 
 coöperatie zelf worden verzorgd.

Rud van Herk, voorzitter Coöperatie 
Het Groene Woud: 
“Het Groene Woud profileert zich steeds meer en steeds pro-
fessioneler. Dat is een grote verdienste van de samenwerkende 
en enthousiaste ondernemers. Tegelijkertijd zie je in al onze 
initiatieven terug dat de samenwerking met het Streekfonds 
en het Streekhuis onmisbaar is. Krachtenbundeling is en blijft 
nodig om van Het Groene Woud een sterk merk te maken.” 

Het Groene Woud, 
een sterk merk
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Circa twaalf medewerkers (gedetacheerden van de provincie en ingehuurde projectleiders) werken voor 
en vanuit het Streekhuis in Liempde. De medewerkers faciliteren de Streekraad, het dagelijks bestuur van 
de Streekraad en initiatiefnemers van projecten. Ook pakt Stichting Streekhuis Het Groene Woud, als 
rechtspersoon, zelf projecten op of ontwikkelt ze zelf programma’s waar nodig en nuttig.

Aanvragen
Het Streekhuis voert het door de Streekraad vastgestelde programma uit. Tot 1 juli 2012 was dat het 
GMJP (Gemeenschappelijk MeerJarenProgramma). Het eerste half jaar van 2012 had de exploitatie van het 
Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij een omvang van € 168.250,-, bedoeld voor het laten functioneren 
van het Streekhuis, inclusief de inzet van de streekmanager, projectleider Leader, projectleider Interreg, 
algemene ondersteuning door RMB en bijdrage aan projecten (zie tabel).
Vanaf 1 juli 2012 is de SOK 2012-2016 in werking getreden (een samenwerkingsovereenkomst tussen 
provincie en regionaal netwerk Het Groene Woud), gebaseerd op de visie ‘Versterking door Samenwerking, 
ontwikkelingsvisie Het Groene Woud 2011-2025’. De bijbehorende aanvraag aan de provincie voor een 
bijdrage in de exploitatie (50%: jaarlijks € 215.000,- en 1,5 fte voor vier jaar) is in december ingediend. 
Per 31 december was circa 2/3 van de streekbijdrage, de andere 50%, toegezegd.
Het Streekhuis bereidt de projecten voor die aan de projectenadviescommissie (een deelverzameling van 
de Streekraad) worden voorgelegd. Deze commissie adviseert de Stichting Streekrekening Het Groene 
Woud (omvang aanvragen circa € 200.000,- per jaar). 

In 2012 bedroeg de totale omvang van de projectenportefeuille in Het Groene Woud circa € 4.828.426,- 
voor de projecten waarbij het streekhuis op één of andere manier heeft gefaciliteerd. Daarvan is € 2.418.477,- 
(50%) als subsidie binnengehaald, waarvan € 826.328,- van de provincie, € 0,- van het rijk en € 1.592.149,- 
van de EU. De rest, € 2.409.949,-, is door de streek (gemeenten, waterschap, stichtingen, bedrijven) bijgedragen. 
Daarvan kwam € 126.576,- van de Stichting Streekrekening Het Groene Woud en € 149.109,- van gemeenten. 

Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud & De Meierij

Totaaloverzicht projecten

Het Groene Woud & De Meierij. Op zijn beurt kent Het Groene Woud 
vier subpartners: SPPiLL Liempde, Moerenburg-Heukelom, Hooge Heide 
Rosmalen en Stichting Schone Paden.

Duurzame Driehoek
In 2012 is de Duurzame Driehoek (een samenwerking van gemeenten, 
waterschappen en provincie op het gebied van duurzaamheid en biodiver-
siteit) opgegaan in de Streekraad. De besteding van de resterende middelen 
(circa € 180.000,-) is voor 2013 geprogrammeerd in ‘De burger aan zet’. 
Daarbij is de nadruk verlegd naar burgerparticipatie, met aandacht voor 
burgers die werken aan duurzaamheid en biodiversiteit. 
Daarnaast was er een aantal projecten van Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud & De Meierij doorlopend in 2012:

•	 Deltaplan	voor	het	Landschap	Moerenburg-Heukelom,	één	van	de	vier	
 landelijke pilots van de ministeries van EL&I (voorheen LNV en I&M, 
 voorheen VROM), waarin naar nieuwe manieren van landschapsfinan- 
 ciering en -realisatie wordt gezocht.
•	 Het	Interregproject	Sociale	Innovatie	Religieus	Erfgoed,	dat	zicht	richt	
 op behoud van klein religieus erfgoed, waarvan het Streekhuis partner 
 is namens de Brabantse uitvoerders.
•	 Eurolandart	2012,	waarin	het	Streekhuis	een	bijdrage	levert	op	het	
 gebied van landkunst in Het Groene Woud, in partnerschap met twee 
 regio’s in Duitsland en Frankrijk.
•	 In	het	project	Jeugdvouchers	heeft	het	Streekhuis	voor	het	tweede	en	
 laatste jaar scholen gelegenheid gegeven projectideeën voor Het Groene 
 Woud te bedenken. De beste ideeën zijn beloond met een voucher van 
 elk € 1.000,-, bedoeld om het idee in de praktijk te realiseren.
•	 In	2012	is	het	DoeBoek	Het	Groene	Woud	voor	kinderen	ten	doop	
 gehouden tijdens een kindermiddag bij Natuurmonumenten in 
 Oisterwijk, waarna de verkoop is gestart (van elk verkocht boek 
 gaat € 6,- naar het Streekfonds).
•	 Het	Streekfestival	2012	bij	de	Philips	Fruittuin	te	Eindhoven	stond	in	
 het teken van de Groene Corridor, de te realiseren langzaam-verkeer-
 laan tussen Eindhoven en Oirschot. 
•	 De	Meierij	themadag	2012	stond	geheel	in	het	teken	van	participatie		
 in de in voorbereiding zijnde Landschap van Allure-projecten.

Nieuwe programma’s
Als gevolg van de bezuinigingen bij de 
financiers (provincie en gemeenten) heeft het 
Streekhuis zich nog meer dan voorheen gericht 
op het ontwikkelen van nieuwe (Europese) 
programma’s en het zoeken naar innovatieve 
financieringssystemen. Zo is in 2012 het 
POP2-programma Energiecoöperaties 
gehonoreerd. 
De energiecoöperatie in Boxtel is als eerste 
opgericht. In de herkansing van POP2, in 
december 2012, is een soortgelijk programma 
ingediend voor zeven andere gemeenten 
(waarvan drie in Het Groene Woud). 

De voorbereidingen zijn gestart voor een 
nieuw Interreg 4B programma Erfgoed en 
Ruimte, toewerkend naar een aanvraag in 
de loop van 2013. 

Landschap van Allure
In het kader van het investeringsdomein 
Landschappen van Allure, uit de provinciale 
Essent-middelen, zijn de 130 verzamelde 
projectideeën uit 2011 samengebracht tot 
uiteindelijk zes projecten in Het Groene Woud 
en drie projecten voor de Provinciale Land-
schappen gezamenlijk. Met diverse partners 
zijn de projecten uitgewerkt tot investerings-
voorstellen. Het dagelijks bestuur van de 
Streekraad heeft de rol van adviseur. 

Rural Alliances
In juni 2012 vond in Cardiff (Wales) 
de openingsconferentie plaats van het Interreg 
4B programma ‘Rural Alliances’, waarin twaalf 
partners deelnemen, waaronder Streekhuis 
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Voor het indienen en beoordelen van aanvragen werkt de Stichting 
Streekrekening samen met het Streekhuis in Liempde. Initiatiefnemers 
melden hun project bij het Streekhuis. Samen met medewerkers van het 
Streekhuis wordt bekeken op welke subsidiebronnen een beroep gedaan 
kan worden voor financiering van het project. Het Streekfonds is er daar 
één van. Het bestuur van Stichting Streekrekening neemt vervolgens het 
definitieve besluit over het toekennen van de gevraagde financiële bijdrage.

Totaal overzicht gehonoreerde projecten door 
Stichting Streekrekening Het Groene Woud 2012

Streekfonds kent € 126.576,16 toe
In 2012 zijn 27 aanvragen ingediend voor een 
financiële bijdrage uit het Streekfonds, 19 aanvra-
gen zijn positief beschikt. In totaal is een bedrag 
van € 126.576,16 toegekend uit het Streekfonds.
In het overzicht staan de projecten die in 2012 een 
bijdrage uit het Streekfonds hebben gekregen.

Totale project-
kosten (begroot)

€            12.000,-

€            10.632,-

€           9.585,45

€         190.500,-

€        32.693,78

€            34.300,-

€            15.030,-

Projecttrekker

Stichting Natuurprojecten 
Liempde

Stichting Vlaamse Schuur

Stichting Streekrekening 
Het Groene Woud

Brabants Landschap

Projectbureau Orbis

Brede Bossche School 
De Kruiskamp

Jeugdnatuurwacht 
Liempde

Naam project

Plantactie populieren

Verbetering toeganke-
lijkheid Vlaamse schuur 
Kasteren

Bouwhistorisch onder-
zoek Groot Duijfhuis

TV-serie Brabantse 
landgoederen

Gemengde hagen in 
Het Groene Woud

Van Kruiskamp naar 
Het Groene Woud

Bloemrijke akkerrand 
en ommetje

Naam project

Ontdek Het Groene Woud 
DoeBoek 

Euro Landart 2012-2014

Erfgoed en Ruimte

Promotiestand 
Het Groene Woud

Rondje Tilburg 2013

Jongerenvouchers

Meierij themadag

Streekfestival in Eindhoven

Open dag Greenport 
Midden-Brabant

Totaal 2012

Projecttrekker

Stichting Streekhuis 
HGW & De Meierij

Brabants Kennis-
centrum Kunst en 
Cultuur

Stichting Streekhuis 
HGW & De Meierij

Coöperatie 
Het Groene Woud

Stichting Het Rondje

Stichting Streekhuis 
HGW & De Meierij

Stichting Streekhuis 
HGW & De Meierij

Gemeente Eindhoven

Greenport 
Midden-Brabant

Korte omschrijving project

Het uitbrengen van een DoeBoek ter 
bevordering van de ‘community’ van Het 
Groene Woud en realiseren van natuur- 
en landschapsversterkende maatregelen

Diverse deelprojecten landkunst 

Voorbereiden project erfgoed en ruimte 

Realisatie promotiestand t.b.v. promotie 
Het Groene Woud op diverse evenementen

Wandel- en fietsevenement in 
de omgeving van Tilburg

Uitgifte van Jongerenvouchers om jongeren 
te betrekken bij Het Groene Woud.

Jaarlijkse ontmoetingsdag voor project -
mensen uit De Meierij en Het Groene Woud

Evenement op de Groene Corridor in 
Eindhoven dat een brug slaat tussen stad en 
streek, Eindhoven en Het Groene Woud.

Open dag ‘Kom in ’t Groen’ op tien 
boomkwekerijen in Het Groene Woud. 

Bijdrage Stichting 
Streekhuis HGW & 
De Meierij

€             30.000,- 

€                3.500,- 

€             18.000,-

€             20.000,- 

  €                3.000,-

€                3.025,- 

€             14.865,- 

€             11.000,- 

€                2.500,- 

 

€         105.890,-

Totale 
projectkosten 

€         112.000,- 

€            60.000,- 

€            38.000,- 

€            40.032,- 

€         120.000,- 

€           26.500,- 

€            14.865,- 

 Niet bekend

 
Niet bekend

€       411.397,-

Korte omschrijving project

Plantactie populieren 2012-2013

Verbetering toegankelijkheid Vlaamse schuur

Bouwhistorisch onderzoek boerderij en 
Vlaamse schuur van Groot Duijfhuis

8-delige TV-serie over de instandhouding 
van Brabantse landgoederen (waarvan 2 
afleveringen over landgoederen in Het 
Groene Woud)

Aanplant van 6 kilometer gemengde 
hagen in Het Groene Woud

Vergroten biodiversiteit in Beatrixpark in 
wijk Kruiskamp door aanleg van diverse 
natuur- en landschapselementen

Inrichting 3.000 m² grond voor educatieve 
doeleinden en realisatie ommetje

Toegekend bedrag 
uit Streekfonds

€              6.000,-

€              3.000,-

€              9.585,-    

€           15.500,-

€           24.535,-

€              5.000,-

€              8.800,-

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de projecten 
waaraan de Stichting Streekhuis Het Groene Woud & 
De Meierij een financiële bijdrage heeft geleverd.
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Overzicht activiteiten Coöperatie Het Groene Woud

Totale project-
kosten (begroot)

 €            9.777,-

  €          14.600,-

€         1.512,50

        € 2.400,-  

€          16.520,-

€             8.000,-

€          49.850,-

€         8.912,50

€          24.000,-

€       10.977,41

 €             4.000,-

€  495.322,64

Korte omschrijving project

Realisatie steiger met informatie over waterleven ter 
ondersteuning van nabij gelegen bezoekerscentrum

Aanleg slowfood kindermoestuin op landgoed 
Haanwijk

Herstel 5.000 m² heidegebied bij Museumpark 
Best en realisatie insectenmuur

Herstel schuilhut en poel bij blauw graslandje

Naschoolse activiteiten die leiden tot concrete 
resultaten

Aanleg van een waterspeelplaats met 
bloemenplukveld en vlechthegafscheiding

Adoptie poel door diverse scholen

Adoptie oeverzwaluwwand door basisschool

Bevordering gebruik en beleving trekpaarden in 
Het Groene Woud

Middels de koorbank de geschiedenis van de 
kartuizers in beeld brengen

Biodiversiteit onder de aandacht brengen door 
aanbieden inheems plant- en struikmateriaal 
en dierenwoningen

Toegekend 
bedrag uit 
Streekfonds

€            5.000,-

€            5.000,-  

€         1.312,50

€            1.900,-

€            5.000,-

€             5.000,-

€             5.000,-

€         4.456,25

€             6.750,-

€         5.237,41

 €             2.500,-

€  126.576,16
Multiplier 3,9

Projecttrekker

Natuurmonumenten

Vereniging Natuurgroep 
Gestel

IVN Best

IVN Best

Brede Basisschool Nieuw 
Zuid Den Bosch

Stichting Jeugdnatuur-
wacht Vught

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Stichting tot behoud van 
het trekpaard in de Meierij

Stichting Roois 
Cultureel Erfgoed

Stichting Landschap, 
Natuur, Milieu Haaren

Naam project

Educatieve steiger
Speijckven

Kindermoestuin Haanwijk

Herstel heideterrein 
met insectenmuur

Herstel schuilhut en poel

Natuurlijk werken 
in de natuur

Waterspeelplaats 
Natuurpark De Kwebben

Poelen-adoptieproject 
Eindhoven 2013

Oeverzwaluw-adoptiepro-
ject Eindhoven 2013

Trekpaarden, actief levend 
erfgoed in Het Groene Woud

Koorbank Olland

Natuur dichtbij huis

Totaal 2012

Het aantal leden van Coöperatie Het 
Groene Woud is in 2012 uitgebreid met dertig. 
Het ledenbestand bedraagt nu 75 leden.
De coöperatie heeft in 2012 een groot aantal 
activiteiten uitgevoerd. Een overzicht: 

Organisatie
•	 Mede-organisatie	Streekfeest	Het	Groene		
 Woud in Heukelom (Oisterwijk).

Projecten
•	 Initiëren	en	faciliteren	van	het	project	
 ‘Hoogstamfruit’.
•	 Afronden	van	het	project	‘Centraal	
 Boekingssysteem’ in samenwerking met 
 VVV Noordoost-Brabant.
•	 Start	introductie	van	een	magazine	voor	
 de bewoners en recreanten in Het Groene  
 Woud (Magazine Beleef!).
•	 Start	van	het	project	‘Het	Groene	Woud	
 onderneemt’ (voor en door ondernemers 
 in Het Groene Woud).
•	 Start	van	het	project	‘Populieren	in	
 Het Groene Woud’.
•	 Initiëren	van	de	realisatie	van	de	
 Het Groene Woud-promotiestand.
•	 Bijdrage	leveren	aan	de	ontwikkeling	
 van het DoeBoek.

Excursies, lezingen en bijeenkomsten
•	 Verzorgen	van	lezingen	voor	KVO	Helvoirt,	
 KVO Esch en agrarische natuurverenigingen 
 in Delft.
•	 Verzorgen	van	een	excursie	voor	Universiteit	
 Wageningen met internationale contacten.

•	 Organiseren	van	diverse	Groene	Woud-cafés	over	uiteenlopende		 	
 onderwerpen,  gerelateerd aan Het Groene Woud.
•	 Bijwonen	van	bijeenkomst	in	Pajottenland	in	België,	een	bijeenkomst		
 over het opzetten van samenwerkingen in de regio.

Samenwerkingen
•	 Samenwerking	opgestart	met	Open	Coffee	Het	Groene	Woud	in	
 Schijndel om het netwerk met het lokale MKB te vergroten.
•	 Samenwerking	opgestart	met	PLUIMEN	voor	het	promoten	van	
 arrangementen in Het Groene Woud op landelijk niveau.

Promotie
•	 Op	negentien	evenementen	is	de	gloednieuwe	Het	Groene	Woud-
 promotiestand ingezet, waaronder Streekfeest Het Groene Woud in 
 Heukelom, Rondje Tilburg, KBO Brabant, ZLM tour, Streekfestival in 
 Eindhoven/De Groene Corridor, Open Dag boomtelers Midden-Brabant, 
 Open Dag De Kempen, Open Dag Kerkhovense Molen, presentatie 
 DoeBoek, Appelplukdagen Philips Fruittuin, Pompoenenfeest Winery 
 & Herbs, Circo Circolo en diverse kleine evenementen.
•	 Bezoekerscentra	Het	Groene	Woud	dragen	Het	Groene	Woud	actief	uit.	
 Zo is de lancering van het DoeBoek mede mogelijk gemaakt door de 
 inzet van de bezoekerscentra.
•	 Alle	leden	van	de	Coöperatie	Het	Groene	Woud	hebben	een	vlag	van	
 Het Groene Woud, waardoor de herkenbaarheid/bekendheid van 
 Het Groene Woud bij inwoners en recreanten wordt vergroot.
•	 Individuele	ondernemers	kunnen	het	logo	van	Het	Groene	Woud	bij	
 diverse reclame-uitingen gebruiken, bijvoorbeeld bij de belettering van 
 auto’s/bussen, op websites en op een luchtballon.
•	 Het	bestuur	heeft	actief	overleg	gehad	met	de	communicatiemedewerkster	
 van Het Groene Woud over de website en diverse algemene PR-activiteiten.
•	 Lid	Peter	van	de	Ven	is	in	2012	‘Held	van	de	Smaak’	geworden	en	draagt
 daarbij nadrukkelijk Het Groene Woud uit.
•	 Een	schilderij	van	lid	Marcel	Noordman	is	verkozen	tot	beste	schilderij		
 van 2012 in Nederland. Hij legt daarbij ook de link met Het Groene   
 Woud. Zijn schilderij is geëxposeerd in Londen, Parijs en Barcelona.
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‘Beleef!’ is het gloednieuwe full colour lifestyle magazine van 
Het Groene Woud. Het blad, dat vanaf 2013 vier keer per jaar 
verschijnt, verbindt op aantrekkelijke wijze de vele initiatieven die 
in Het Groene Woud worden ontplooid. Streekproducten, horeca, 
toerisme, recreatie, bedrijven en mensen… ze komen allemaal aan 
bod. Het magazine staat dan ook bol van de prettig geschreven 
interviews en andere artikelen, mooie fotografie, columns en 
rubrieken met tips en nieuwtjes. Zo laat ‘Beleef!’ in woord en beeld 
het boeiende aanbod zien dat Het Groene Woud zijn inwoners, 
bedrijven en toeristen te bieden heeft.

DoeBoek-projecten: voor en door kinderen

Omdat er héél veel 
valt te beleven!

Ze staat er in volle glorie: zes kilometer gemengde haag 
in Het Groene Woud. Dat is zelfs een kilometer méér dan 
bij de start in juli 2012 werd beoogd. Initiatiefnemer van 
het project ‘Gemengde hagen in Het Groene Woud’ was 
Projectbureau Orbis. Met de medewerking van 48 bewo-
ners in het buitengebied en financiering door Stichting 
Streekrekening Het Groene Woud werd de laatste haag 
in februari 2013 met succes aangeplant in Schijndel. 

Met ‘Gemengde hagen in Het Groene Woud’ hebben 
de initiatiefnemers, in samenwerking met Brabants 
Landschap,  gezorgd voor meer landschapsvariatie 
en stimulering van de biodiversiteit. Deelnemende 
bewoners konden kiezen tussen een geschoren haag 
of een struweelhaag, waarbij in beide typen inheems 
plantmateriaal is verwerkt, zoals sleedoorn, 
kardinaalsmuts en wilde appel. 

In totaal zijn er 24.000 stuks haagplantsoen uit-
geleverd aan deelnemers, verspreid door Het Groene 
Woud. Het plantmateriaal werd in december 2012 aan 
hen beschikbaar gesteld, waarna ze het in eigen beheer 
aanplantten. Om het totale project te financieren, was 
ruim 32.000 euro nodig. Stichting Streekrekening stond 
garant voor zo’n 24.000 euro. De rest werd betaald 
door de deelnemers zelf. 

6 kilometer 
gemengde haag!
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Nummer 1 • Zomer 2013

Beleef!

Samen er op uit in 
ons groene Brabant

De redactie van het magazine is 
in handen van Q-Studio Design 
& Creation uit Son en vrijwillige 
leden van de Coöperatie Het Groene 
Woud. Daarnaast participeren onder 
meer het Streekhuis, Rabobank Het 
Groene Woud Zuid en VVV 
Noordoost-Brabant in het project. 

De basis voor het blad werd in 2012 
gelegd, met financiële steun van 
Coöperatie Het Groene Woud. Begin 
2013 werd ook een verzoek ingediend 
bij het Streekhuis. De inkomsten die 
in de toekomst nodig zijn voor de 
productie van het magazine komen 
vooral uit advertenties.  

Magazine ‘Beleef!’Stichting StreekHuis Het Groene Woud ontwikkelde met behulp van subsidieprogramma Leader (provincie Noord-Brabant) 
het DoeBoek. Dit hip vormgegeven boek is geschreven door kinderboekenschrijfster Annemarie Bon en bevat een schat aan 
actieve uitjes in Het Groene Woud, die bij uitstek geschikt zijn voor kinderen en hun (groot)ouders, buren of klasgenootjes. 
Maar het DoeBoek heeft nóg een doel: met de opbrengsten uit de verkoop worden er nieuwe natuurprojecten voor en door 
kinderen mee ondersteund.

Deze zogenoemde DoeBoek-projecten zijn niet zomaar projecten! 
Het gaat om verrassende initiatieven voor kinderen, die eerst door een 
kinderjury en daarna door de Stichting Streekrekening Het Groene Woud 
zijn beoordeeld. Streekfonds Het Groene Woud heeft vervolgens al deze 
projecten voorgefinancierd. De opbrengsten uit de verkoop van het 
DoeBoek vloeien rechtstreeks naar het fonds terug. 

Een greep uit de DoeBoek-projecten die in 2012 van start gingen:

•	 Bloemrijke	akkerrand	en	ommetje	(inrichting	3.000	m²	grond
 voor educatieve doeleinden en realisatie ommetje). 
 Projecttrekker: Jeugdnatuurwacht Liempde. 
 Kosten: 15.030 euro, Streekfondsbijdrage: 8.800 euro.
•	 Natuurlijk	werken	in	de	natuur	(naschoolse	activiteiten	die	leiden	
 tot concrete resultaten). 
 Projecttrekker: Brede Basisschool Nieuw Zuid, ’s-Hertogenbosch. 
 Kosten: 16.520 euro, Streekfondsbijdrage: 5.000 euro.
•	 Waterspeelplaats	Natuurpark	De	Kwebben	(aanleg	waterspeelplaats		
 met bloemenplukveld en vlechthegafscheiding). 
 Projecttrekker: Jeugdnatuurwacht Vught. 
 Kosten: 8.000 euro, Streekfondsbijdrage: 5.000 euro.
•	 Poelenadoptieproject	Eindhoven	2013	(adoptie	poel	door	diverse	scholen).	
 Projecttrekker: Gemeente Eindhoven. 
 Kosten: €49.850 euro, Streekfondsbijdrage: 5.000 euro.

DoeBoeken zijn te koop in bezoekerscentra in Het Groene Woud, 
VVV-kantoren en via de website van Het Groene Woud.
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Het Groene Woud spant zich meer en meer in om zijn gezicht te laten 
zien. Met een mobiele promotiestand trekt Het Groene Woud daarom
van streekfestival naar open dag naar evenement om te laten zien wat 
de regio allemaal te bieden heeft. Dat kan letterlijk: de promotiestand 
fungeert ook als uitkijkpost. Een bijbehorend springkussen zorgt bij de 
kinderen voor het nodige vertier, waardoor dit mobiele bezoekerscentrum 
op zichzelf al een belevenis is. 

Bezoekers kunnen in de stand informatie krijgen over het gebied, maar 
ook over activiteiten van individuele ondernemers. Op deze manier maakt 
een breed publiek kennis met de bedrijvigheid en de landschapswaarde 
van Het Groene Woud. 
De promotiestand werd ontwikkeld door de Coöperatie en het Streekhuis. 
Zij dragen ook zorg voor de financiering. De Coöperatie en het Streekhuis 
willen de mobiele promotiestand de komende vijftien jaar op tal van 
festivals en evenementen inzetten. 

‘Zie je ze ook staan, die veldpoorten?’
Ze passen helemaal in het landschap, de authentieke veldpoorten die sinds 2011 in het buitengebied van 
Boxtel, Sint-Oedenrode en Schijndel zijn geplaatst. 
De veldpoorten zijn een initiatief van de gemeente Schijndel, die met lede ogen toezag hoe het landschap in Het 
Groene Woud werd ontsierd door witte linten en hekwerken. De gemeenten Boxtel en Sint-Oedenrode sloten zich bij 
het initiatief aan. In 2011 en 2012 zijn er steeds meer streekeigen, beeldbepalende veldpoorten geplaatst, die naad-
loos in het landschap passen. Om de cultuurhistorie te bewaren, is elke poort voorzien van een historische veldnaam.
De veldpoorten – inmiddels staan er veertig in het landschap – zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het 
Streekhuis, Stichting Streekrekening en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, afdeling Brabant. 
Daarnaast zorgden ook de betrokken gemeenten en particulieren voor de nodige financiële bijdragen.
Bijzonder is dat scholieren van het Elde College in Schijndel en het Boxtelse Baanderherencollege meehielpen bij het 
ambachtelijk vervaardigen van deze poorten. Zo kregen de poorten ook een educatief tintje. Dat gebeurde in samen-
werking met vrijwilligers van BWI Het Palet (nu Welzijn De Meierij). De Heemkundekringen uit Schijndel, Boxtel, 
Liempde en Sint-Oedenrode en de gemeenten droegen hun steentje bij door te adviseren over cultuurhistorisch 
waardevolle veldnamen en de streekeigen ontwerpen van de poorten. 

Promotiestand Het Groene 
Woud, een hele belevenis
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Stichting Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij 
is partner in het Europese project Rural Alliances. 
Met dit project worden in Europa allianties gesmeed 
om inwoners, streekorganisaties, gemeenten, 
nationale parken en lokale initiatiefnemers 
samen te laten werken aan het vergroten van de 
leefbaarheid op het platteland. Rural Alliances 
‘loopt’ in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, 
Ierland en Engeland. Met alle projecten die partners 
internationaal realiseren, ontstaat een reeks aan 
leerervaringen die ze ruimhartig met elkaar delen.
 
Het Streekhuis heeft al veel ervaring met het 
opzetten van allianties. Lokale netwerken, waarbij 
burgers, ondernemers en overheden zorgdragen 
voor het landschap, leverden al veel waardevolle ini-
tiatieven op. Zo kwam bijvoorbeeld wandelroute het 
Heukelommetje tot stand in Moerenburg-Heukelom. 

Wat het Streekhuis betreft, draait alles om lokale 
binding, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor 
‘communitybuilding’. Trots en betrokkenheid zijn 
onmisbare elementen die ervoor moeten zorgen dat 
er in de dorpen en kernen (én samen met de steden) 
een community ontstaat. Een gemeenschap van 
burgers, bedrijven en de Streekraad die zich om het 
landschap en het platteland bekommeren. Iedereen 
in Het Groene Woud kan deelnemen aan verschil-
lende projectactiviteiten. Daarmee komt het doel 
van Rural Alliances, samen werken aan een leefbaar, 
aantrekkelijk platteland, alleen maar meer dichterbij. 

Rural Alliances. 
Iedereen doet mee!
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“Kinderen kunnen twee keer per week ontdekken welke dieren hier 
wonen, hoeveel eetbaars er in de tuin en op het landgoed te vinden 
is. Ze kunnen zo lekker buiten zijn en zich op een ongedwongen 
manier verbazen en verwonderen over de groeikracht van planten. 
Bijkomend effect: ze leren ook nog eens heel veel over hun dagelijks 
voedsel. Hoeveel kinderen krijgen die kans nog? De moestuin bevat 
naast groenten en kruiden ook veel fruit. We houden een logboekje 
bij waarin iedereen reacties kan achterlaten en die zijn hartverwar-
mend. Ik denk dat we aardig in ons doel slagen. Het lukt profes-
sionele en vrijwillige partners hier om kinderen op een prettige 
manier kennis te laten maken met natuurwaarden en gezond leven. 
Door hen de natuur te laten ‘beleven’, is de kans groot dat we die 
waarden voor latere generaties weten te behouden.”

Annemiek Wièrdak, projectleider Kindermoestuin 
Haanwijk en bestuurslid Natuurgroep Sint-Michielsgestel

“Wat hier in Het Groene Woud gebeurt, die samenwerking tussen 
ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties, laat ons 
coöperatieve hart sneller kloppen. Het was voor ons dan ook 
vanzelfsprekend dat wij ons als Rabobank in dit gebied inzetten 
om die samenwerking te stimuleren.” 

“In onze eigen missie verhalen we over de stuwende en vernieuwende 
kracht die we als bank willen zijn voor ondernemers en inwoners. 
Daarom participeren we in maatschappelijke organisaties en onder-
steunen we met ons Coöperatief Dividend lokale projecten om de 
economische, sociale en culturele omgeving te verbeteren. 
De doelen van Het Groene Woud sluiten daar naadloos bij aan. 
Het Groene Woud heeft een speciale Streekrekening ontwikkeld 
voor overheden, bedrijven en organisaties die zich nauw betrokken 
voelen bij Het Groene Woud. Het is de bedoeling dat bedrijven 
een gedeelte van de rente schenken aan het Streekfonds, zoals 
de Rabobank doet. Het Streekfonds kan daar dan weer nieuwe 
projecten mee financieren. Gelukkig doen veel rekeninghouders 
dat ook , al zou ik graag zien dat álle ‘betrokken organisaties’ de 
daad bij het woord voegen. Alleen dán heeft het zin. We moeten 
samen de boer op, want alleen samen zijn we in staat de economie 
en	de	natuur	te	laten	floreren.”	

‘Een steentje 
bijdragen doen 

we samen’‘Struinen, zaaien en planten 
in de Kindermoestuin’

“Op landgoed Haanwijk hebben we als Natuurgroep Sint-Michielsgestel 
een Kindermoestuin gerealiseerd. Deze is mogelijk gemaakt met subsidie 
van de Streekrekening, die met de verkoop van het DoeBoek projecten 
voor kinderen financiert. Daar zijn we blij mee: in onze missie staat de 
‘gezamenlijke natuurbeleving’ voorop en die kunnen we met deze tuin 
bieden. De locatie is prachtig. De moestuin bevindt zich in een cultuur-
landschap, waar de stedelijke omgeving overgaat in een gebied waar 
natuurontwikkeling voorop staat. Je vindt hier een bijzonder grote variatie 
aan	flora	en	fauna.	Prima	omstandigheden	voor	een	moestuin	dus.”

Martin Houben, directeur Rabobank Hart van Brabant
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“Stadskinderen houden van de natuur, dat hebben we als Brede 
Bossche Scholen ervaren. Ze genieten als we met ze naar buiten gaan. 
En dat is precies wat we doen met het project Stapstenen naar Het 
Groene Woud. We hebben in 2012/2013 een educatief programma 
opgesteld voor alle kinderen van basisschool De Kruiskamp, van 
kleuters tot achtstegroepers. We laten ze ontdekken welke natuur ze 
om zich heen hebben. Zo leggen we een kruidentuin aan, bezoeken we 

“Wij zijn een organisatie met een Streek-
rekening Het Groene Woud. Die hebben we 
geopend na hele goede ervaringen met Het 
Groene Woud in het project ‘Veldpoorten’. 
Het vervaardigen van die karakteristieke 
poorten voor in het landschap, gebeurde 
samen met leerlingen van onder meer het Elde 
College in Schijndel én met ons. Wij stelden, 
toen nog als BWI Het Palet – inmiddels heten 
we Welzijn De Meierij – onze werkplaats ter 
beschikking en onze vrijwilligers hielpen mee 
bij het maken van de poorten. Dat project is 
enorm succesvol verlopen. 
Ik vond het een prachtig initiatief vol educatie 
en samenwerking, mede gedragen door een 
organisatie die veel waarde hecht aan 
leefbaarheid.”

“Wij zijn ‘van huis uit’ natuurlijk ook altijd 
bezig met leefbaarheid. Niet alleen in wijken 
en buurten, maar ook in kernen en de buiten-
gebieden. Dat maakt dat we ons verbonden 
voelen met de missie van Het Groene Woud. 
Een Streekrekening is een eenvoudige, mooie 
manier om Het Groene Woud financieel te 
steunen. Omdat we zelf op subsidies draaien, 
en extra financiële steun eigenlijk niet mogelijk 
is om te geven, zoeken we naar andere manieren
om Het Groene Woud te steunen. We stellen 
ons ambachtelijke vakmanschap ter beschikking, 
ontwikkelen producten en diensten vanuit 
onze werkplaatsen die van doen hebben met 
landschapsbeheer. En heeft Het Groene Woud 
weer een project of een vraag waar ze onze hulp 
bij kunnen gebruiken, dan staan wij daar altijd 
voor open. Als we wat kunnen betekenen, doen 
we dat graag.”

Trix Cloosterman, directeur Welzijn De Meierij, 
Schijndel/Sint-Oedenrode

‘Altijd bezig met 
leefbaarheid’ 

regelmatig een kinderboerderij of park in de omgeving, 
verzorgen we lessen bij de Eendenkooi in De Maaspoort 
en gaan we met de oudste leerlingen de natuurgebieden 
in rond Den Bosch, zoals De Moerputten of de Vughtse 
Gement.”

“Zo brengen we ze, stap voor stap, van hun stadse woon-
wijk naar Het Groene Woud. De ouders? Die gaan mee. 
We zorgen tijdens de uitstapjes ook voor educatief mate-
riaal. Dit alles is mogelijk dankzij de financiële steun van 
Streekrekening Het Groene Woud, de Rabobank en de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. Die samenwerking heeft 
er ook toe geleid dat we onlangs via Het Groene Woud 
fruitbomen hebben gekocht, die we samen met de kin-
deren onderhouden. Prachtig vinden ze het. Kinderen die 
‘iets’ willen met natuur, geven we daar zo de gelegenheid 
toe. We brengen ze beetje bij beetje respect bij voor de 
natuur en hun leefomgeving. En het wérkt. Het succes is 
inmiddels ook opgepikt door collega-scholen hier in de 
stad, die veel interesse hebben in onze aanpak.”

‘Van stadse 
woonwijk naar 

Het Groene Woud’
René Dullaart, manager Brede Bossche School 

De Kruiskamp, ’s-Hertogenbosch
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“We voelen ons betrokken bij de natuur. We zijn opgegroeid in Het Groene Woud en ons familiebedrijf is 
hier al 65 jaar stevig geworteld; de bodem en natuur zijn onze specialismen geworden. We juichen ideeën om 
duurzame projecten van de grond te krijgen van harte toe. Vooral als het niet bij praten blijft, maar echt tot 
concrete acties leidt, liefst gedragen door vele partijen. Een samenwerkingsverband, zoals Het Groene Woud, 
laat zien dat bundeling van krachten effect heeft en kan dan ook op onze steun rekenen. In ideeën, maar ook 
financieel. Daarom hebben we in 2012 onze jaarlijkse gift aan Streekfonds Het Groene Woud gedoneerd.”

“We verwerken dagelijks groene  reststromen uit de natuur – snoeihout, (natuur)gras en blad – tot 
bodemverbeteraars en biobrandstoffen. Wat de natuur ons brengt, is dan ook geen afval. Elke dag opnieuw 
wordt bewezen dat de natuur ons heel veel kan opleveren. Voorwaarde is wel daarbij ‘groot’ te denken: 
gemeenten, organisaties en bedrijven zouden veel meer dan nu de handen ineen moeten slaan om samen 
duurzame producten te produceren. Zelf zijn we intensief bezig met het ‘Biomassaplein’, waarbij we met 
de Meierij-gemeenten bekijken of we alternatieve brandstoffen kunnen maken uit snoeihout. Het Groene 
Woud biedt met zijn populieren prachtige ‘grondstoffen’ voor dit initiatief. En het is ook nog eens goed 
voor de kwaliteit van het landschap, want met de bodemverbeteraars kunnen we weer nieuwe bomen 
planten. Hier in Het Groene Woud bevindt zich zowaar de brandstof van de toekomst. En dat moet 
behouden blijven, natuurlijk…”

Johan van Cuyck, alliantiemakelaar plattelandsontwikkeling 
Het Groene Woud,  provincie Noord-Brabant

Trots op waardevol 
landschap

Brandstof 
van de 

toekomst
Berrie den Ouden, 

algemeen directeur Den Ouden, Schijndel

“Al jaren lopen er gezamenlijke projecten tussen Het Groene Woud en de provincie. 
Sinds 2012 gebeurt dat op basis van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Als 
alliantiemakelaar van de provincie zoek ik, gedetacheerd op het Streekhuis in Liempde, 
naar manieren om met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere 
partijen samen te werken. We willen een gemeenschap opbouwen van mensen die trots 
zijn op hun Groene Woud en zich actief voor hun leefomgeving willen inzetten.”

“Het Streekhuis is lokaal en regionaal betrokken bij projecten, maar ook landelijk en 
Europees dragen we bij aan de ontwikkeling van het platteland. Denk aan Rural Alliances 
bijvoorbeeld. Verder ontwikkelden we in 2012 het DoeBoek voor Groene Woudlopers, 
mede gefinancierd door de provincie en het Streekfonds. Dit boek staat vol verrassende 
uitjes voor kinderen die er met hun ouders, opa of oma op uit willen. Het is te koop bij 
diverse verkooppunten. Het is bovendien een prachtig ‘maatschappelijk verantwoord’ 
relatiegeschenk voor bedrijven en organisaties die Het Groene Woud een warm hart toe-
dragen. Met de opbrengsten uit de verkoop financieren we weer andere natuurprojecten 
voor en door  kinderen. Zo betrekken we jong en oud bij Het Groene Woud om ze te laten 
beseffen hoe waardevol het landschap is waarin ze wonen.” 

 In 2012 meldden veel mensen zich bij het Streekhuis om op de een of andere    
 manier een bijdrage te leveren aan versterking van Het Groene Woud. 
 Ook interesse? De deur van het Streekhuis staat altijd open. 
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“Het is niet ‘wij’ in de dorpen en ‘zij’ in de stad, maar het moet 
gaan over ‘ons’. Het Groene Woud is van ons samen. Het platteland 
heeft de stad nodig om dorpen vitaal te houden. Andersom leert 
recent onderzoek ons dat aantrekkelijke steden een uitgesproken 
groene omgeving hebben. In Het Groene Woud wordt die wissel-
werking gestimuleerd. Kijk maar naar het landelijke Moerenburg, 
tussen Tilburg en Oisterwijk, waar het platteland, dankzij de 
samenwerking tussen dorpelingen, stedelingen, ondernemers en 
overheden, nu tal van recreatieve mogelijkheden biedt.“

“Ook Waterschap De Dommel ijvert voor een goede betrokkenheid 
met ‘ingezetenen’ van stad en platteland. Bij beek(dal)herstelpro-
jecten is dat goed zichtbaar. Kijk naar de projecten bij de Essche 
Stroom, op landgoed Bleijendijk en, aan de andere kant van de 
snelweg A2, bij Halsche Beemden. Daar spelen waterveiligheid en 
het herstel van de beek een belangrijke rol. Maar ons gezichtsveld 
is breder: we kijken naar het hele gebied en putten inspiratie uit 
de wensen van ondernemers, bewoners, gemeenten. Zo zijn we 
het gesprek aangegaan met de Essche bevolking en hebben gevraagd 
‘Hoe moet jullie beekdal eruit komen zien?’ Bij Bleijendijk spraken 
we over de antroposofische doelstellingen van het landgoed, 
de betekenis van het landschap en de beek. De suggesties com-
bineerden we met de expertise van het waterschap. Burgers geven 
aan wat ze willen met hún natuur, de overheid faciliteert waar ze 
kan. En samen zorgen we voor een waardevol landschap.”

“Het Groene Woud is een waanzinnig mooi gebied. 
Ik ben dan ook blij met de intensieve samenwerking 
die we als stad met organisaties en bedrijven in Het 
Groene Woud ontplooien. We zijn steeds op zoek naar 
verbinding en dat leidt tot mooie initiatieven. Neem 
de groene zone van Eindhoven naar Oirschot. Maar 
ook binnen de gemeentegrenzen zijn we veel met de 
natuur en duurzaamheid bezig. In 2012 hebben we 
met steun van de streekrekening een poelenadoptie-
project gerealiseerd, waarbij bassischolen een poel 
‘adopteren’. Misschien ligt die erkenning dat ‘natuur’ 
belangrijk is voor mensen, in onze oorsprong: 
Eindhoven werd zo’n honderd jaar geleden een tuin-
stad waarin veel aandacht was voor ‘groen’. En dat
is tot op de dag van vandaag zo gebleven.”

“Het is prachtig om te zien dat bij de inspanningen 
om de relatie stad – platteland te versterken, allerlei 
partijen betrokken zijn, van de aardbeienkweker tot 
de boomteler en van de kaasboer tot de landgoed-
eigenaar. Dáár bevindt zich ook alle deskundigheid. 
De kracht van Het Groene Woud is om die expertise 
te zien en te benutten. Het Streekhuis is daarbij een 
belangrijke schakel. Het is een platform waar mensen, 
bedrijven, organisaties, overheden en andere instanties 
elkaar vinden. Hier worden met elkaar ideeën geboren 
en concreet uitgewerkt. Natuurlijk is voor al die 
projecten geld nodig, maar een goede samenwerking 
is net zo cruciaal. Alleen met samenwerking kunnen 
we uiteindelijk heel ver komen.”

Mary-Ann Schreurs, wethouder 
gemeente Eindhoven 

en bestuurslid Stichting 
Streekhuis Het Groene Woud 

& De Meierij

‘Samen 
kunnen we heel 

ver komen’

‘Het Groene 
Woud is van 
ons samen’

Tiny Arts, bestuurslid Stichting Streekhuis 
Het Groene Woud & De Meierij en lid Dagelijks 

Bestuur Waterschap De Dommel 
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“Streekproducten, Het Groene Woud heeft ze in overvloed. 
Daar maak ik als cuisinier dankbaar gebruik van. Ik kook puur 
met streekproducten en biedt onze gasten daarmee al het goede 
en gezonde dat deze streek te bieden heeft. En geloof mij, dat is 
veel. Ik haal mijn groenten, kruiden en zelfs vlees rechtstreeks 
uit Het Groene Woud. Er zijn hier leveranciers genoeg die eerlijke, 
pure seizoensproducten leveren waarmee ik mijn gasten op mooie 
lunches en diners kan trakteren. Puur en ambachtelijk koken 
combineer ik met creaties van eigen makelij, vanzelfsprekend 
ook weer op basis van streekproducten. Denk bijvoorbeeld aan 
exclusieve appelstroop en verrassende vleeswaren. Ze maken deel 
uit van ons aanbod in ons Restaurant Gertruda Hoeve, maar ze 
zijn ook verkrijgbaar bij de streekwinkels in Het Groene Woud.”

“Ik merk dat mensen, meer dan vroeger, op zoek zijn naar 
‘bewuster leven’. Daar sluiten wij met onze aanpak naadloos op aan. 
Onze locatie, midden in Het Groene Woud, biedt het ideale decor 
om natuur en voedsel in al hun puurheid te ‘beleven’. Wij stimuleren 
dat nog eens extra met verrassende en exclusieve arrangementen. 
Zo bieden we culinaire toertochten aan: mensen kunnen hier een 
oldtimer huren om, met een picknickmand vol met streekgerechten 
uit eigen keuken, Het Groene Woud te gaan verkennen. Ze sluiten 
de dag af met een diner in ons restaurant. Wat er dan precies 
gegeten wordt? Dát beslist uiteindelijk de natuur.”

“Ik ben een groot voorstander van ‘gebruiken wat 
de streek zelf oplevert’. Waarom zou je producten 
en diensten van ver halen als je ze ook dichtbij kunt 
krijgen? De Coöperatie Het Groene Woud laat zien 
dat er in Het Groene Woud prachtige, eerlijke 
producten voorhanden zijn. Maar die moeten we wel 
aan de mensen tonen. En dat gaan we doen ook. We 
hebben als bomen- en plantenkwekers de krachten 
gebundeld en het initiatief gelanceerd om de parti-
culiere markt op te gaan. Samen gaan we bomen en 

planten verkopen aan de inwoners van Het 
Groene Woud. Dit zal ons niet alleen als 
ondernemers zichtbaarder maken, we maken ook 
de mensen ervan bewust dat ze hoogwaardige 
beplanting van heel dichtbij kunnen halen, 
rechtstreeks bij de vakman.”

“Het concept bestaat uit directe verkoop én 
adviezen van de kweker zelf. Om de service 
compleet te maken, zijn er hoveniers uit Het 
Groene Woud, die desgewenst de producten 
kunnen aanplanten bij de mensen thuis.”

“Daarnaast gaan we met 25 kwekers het Sint 
Paulusgasthuis ondersteunen. Dit monument 
in hartje Sint-Oedenrode springt met zijn 
witte gevels direct in het oog. Meer dan 500 jaar 
geleden werd het gesticht voor de opvang van 
armen, nu zijn het VVV en een museum erin 
gevestigd. De gemeente heeft het monument 
altijd gesubsidieerd, maar dat gaat stoppen. 
Eeuwig zonde natuurlijk. Daarom hebben we 
besloten om samen het gasthuis te ‘adopteren’, 
zodat het behouden blijft voor de toekomst.” 

Eric van den Hurk, 
directeur-eigenaar van Boomkwekerij 
E. vd Hurk uit Sint-Oedenrode

Eerlijke 
producten

Evert Thielen, eigenaar en chef-kok 
van Gertruda Hoeve, Son en Breugel

Koken met 
streekproducten, 
rechtstreeks uit 
de natuur



3130

“Bijna vanaf de oprichting van Coöperatie 
Het Groene Woud ben ik lid. De doelen die de 
coöperatie heeft, zijn namelijk ook mijn doelen. 
Kleinschalig werken, betrokken zijn bij elkaar… 
Het waren precies de uitgangspunten van mijn 
vrouw en mijzelf toen we twintig jaar geleden 
De Mus’donck opbouwden. We wilden onze 
gasten, zonder winstoogmerk en recht uit het 
hart, van dienst zijn. We hechten aan sociale 
cohesie, ook op onze kampeerboerderij; dit 
landschap met zijn natuur en grote cultuurhis-
torische waarde biedt daarvoor het perfecte 
decor. We hebben, hier in buurtschap Kasteren, 
met Het Groene Woud een prachtige achtertuin, 
daar moet je mensen van laten genieten.”

“Wij ‘verkopen’ de regio, door gasten met 
arrangementen de omgeving te laten verken-
nen in al haar prachtige facetten. We bieden 
samen met andere ondernemers fietstochten 
en belevingstochten aan en geven voorlichting 
om kinderen en volwassenen te doordringen 
van de waarde van het landschap. Dat ‘samen’ 
loopt overigens ook als een rode draad door 
ons bedrijf: wij leiden een accommodatie, 
waar gasten voor ons én voor elkaar klaar 
staan. Het tekent de losse, onzelfzuchtige 
sfeer die hier hangt. Die bevestigt dagelijks 
mijn overtuiging dat toewijding en betrokken-
heid – bij elkaar én de omgeving – onmisbaar 
zijn om zaken voor elkaar te krijgen. 
Coöperatie Het Groene Woud werkt vanuit 
ditzelfde grondprincipe: samen zorgen we 
ervoor dat we dit prachtige gebied, ons platte-
land, voor de komende generaties kunnen 
bewaren.”

‘Recht uit 
het hart’

“Wijnhoeve Koningbosch staat midden in natuurgebied De Mortelen, net buiten Oirschot, grenzend aan de landgoederen 
Heerenbeek en Velder. Je kunt hier heerlijk wandelen door de natuur, fietstochten ondernemen langs bossen, dorpen en velden. 
En wie wil, is in een mum van tijd in Eindhoven of ´s-Hertogenbosch. Ik ben in 2008 met de wijnhoeve gestart, omdat ik het 
idee had dat ‘wijn’ absoluut wat toevoegt aan Het Groene Woud. Aan de toeloop te zien, heb ik daarin gelijk gekregen.”

“Ik houd rondleidingen en geef informatie over de 
wijnrassen. De wijngaard beslaat duizend vierkante 
meter en ik teel geheel biologisch om het milieu niet 
te belasten. In 2010 heb ik bij de wijnhoeve ook een 
Bed & Breakfast geopend en ontvang er gasten uit 
heel Nederland, zelfs uit heel de wereld! De combina-
tie ‘wijn en natuur’ heeft op de een of andere manier 
een enorme aantrekkingskracht op mensen. Je zou 
kunnen zeggen dat mijn gasten eigenlijk maar voor 
één ding komen: genieten van wijn, rust en natuur. De 
wijnhoeve fungeert steeds vaker als pleisterplaats voor 
fietsers en wandelaars die Het Groene Woud bezoeken. 
Ik wil misschien ook recreatieve arrangementen gaan 
aanbieden, al dan niet samen met andere organisaties. 
Je zou kunnen denken aan een aantrekkelijk program-
ma rond mijn wijnen in combinatie met een wandeling 
door De Mortelen. Of aan begeleide wandelingen, 
waarin de deelnemers verteld wordt over de planten 
en dieren hier in het gebied. Het buitenleven biedt 
zoveel, dat mogen we niemand onthouden.”

Ruud Ten Bosch, eigenaar Wijnhoeve 
Koningbosch, Oirschot

Wijn, natuur 
en rust

Ton van Beugen, eigenaar camping en groepsaccommodatie 
De Mus’donck, buurtschap Kasteren, Liempde
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In 2012 is er in totaal € 184.106,- in het Streekfonds Het Groene Woud gestort. 
In onderstaand overzicht staan de bedragen die betrekking hebben op 2012.  

Rentebijdragen Rabobanken   €     59.083,- 
Renteschenkingen rekeninghouders  €     99.212,- 
Donaties     €     25.811,- 
  
Totaal     € 184.106,-   

Naast bovenstaand bedrag wordt er ook geld in het Streekfonds gestort dat gelabeld is 
aan het Deltaplan voor het Landschap. Onderstaand een overzicht.

Rentebijdragen Rabobanken   €       1.725,- 
Renteschenkingen rekeninghouders   €     34.506,-
Donaties     €                 -,-

Totaal     €   36.231,-

Organisatiekosten
De Stichting Streekrekening Het Groene Woud stelt zich ten doel maximaal 15% van de 
inkomsten in het Streekfonds te besteden aan organisatiekosten (de CBF-norm ligt op 
25%). In 2012 lag dit percentage op 14,1%.  

Ontwikkeling Streekfonds 2007 – 2012
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het Streekfonds Het Groene Woud weer vanaf 2007 tot en met 2012. Het totale 
saldo op alle Streekrekeningen samen steeg naar € 55,4 miljoen op 31 december 2012. Door het dalende rentepercentage is in 
2010	het	bedrag	dat	naar	het	Streekfonds	Het	Groene	Woud	vloeit	flink	afgenomen.	Dankzij	de	lichte	rentestijging,	de	toename	
van het aantal rekeninghouders en het saldo op de gezamenlijke Streekrekeningen, steeg de totale bijdrage aan het Streekfonds 
in 2011 en 2012 weer richting het streefbedrag van twee ton per jaar. 

(*) exclusief gelabeld geld voor Deltaplan voor het Landschap.

Overzicht bijdragen 
aan het Streekfonds 
in 2012

Cijfers Streekfonds Het Groene Woud

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Renteschenkingen 
rekeninghouders

€           170.288,-

€           103.201,-

€           113.956,-

€              99.212,-

Donaties

--

  €                 1.000,-

€              16.000,-
  

€              28.358,-

€              26.300,-

€              25.811,-

Saldo op 31-12 
op gezamenlijke
Streekrekeningen 

€               33 mln.

 €           37,1 mln.
 

€           35,9 mln.
 

€           42,6 mln.
 

€           55,4 mln.

Totaal naar 
Streekfonds (*)

€            217.153,-

€            255.468,-

€            220.839,-

€            162.918,-

€            185.141,-

€            184.106,-

Rentebijdrage 
banken

€              34.551,-

€              31.359,-

€              44.884,-

€              59.083,-

 €            217.153,-

 €            254.468,-
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Kampina

Loonse en Drunense 
Duinen

Nieuwe Heide

Velders 
Bosch

De Mortelen

Oirschotse Heide

Oisterwijkse 
Bossen en Vennen

Venrode

Vressels Bos

Wilhelminakanaal

A2

A2

N65

A50

A58

A50

A59

A59

Liempde

Vught

Gemonde

Olland

Esch

St.-Oedenrode

Best

Oisterwijk

Schijndel

Moergestel

Udenhout
Haaren

Oirschot

Berkel-Enschot

Helvoirt

Spoordonk

Den Dungen

Berlicum

Boskant

Middelrode

Cromvoirt

Lennisheuvel

A58

St.-Michielsgestel

Boxtel

Wijbosch

Son en Breugel

Nijnsel

Rosmalen

Biezenmortel

Maaskantje

A58

A2

A67

1 2

3

4

5

6

7

8

Bezoekerscentra 
in Het Groene Woud

1 De Groene Poort in Boxtel
 oertijdmuseum.nl

2 Winery & Herbs in Schijndel
 wineryandherbs.nl

3 Philips Fruittuin in Eindhoven
 philipsfruittuin.nl

4 BallonAIRpoort in Haaren
 ballonairpoort.nl

5 Natuurmonumenten in Oisterwijk
 nm.nl/bcoisterwijk

6 Klein Oisterwijk in Oisterwijk
 kleinoisterwijk.nl

7 Bastionder in ’s-Hertogenbosch
 vestingstad.com/bastionder

8 Café Zomerlust in Tilburg
 cafezomerlust.nl

De plannen voor 2013… 
en verder
Om Het Groene Woud kan niemand heen. Dat is het ultieme doel van alle betrokken partijen die zich samen inzetten 
voor de ontwikkeling van het gebied. Wat er zoal op de planning staat voor 2013 en verder, leest u hier.

Landschappen van Allure
Afhankelijk van de financiële bijdragen die de provincie toekent, zal de Streekraad Het Groene Woud & De Meierij 
via haar partners gaan starten met de uitvoering van projecten, die onder de paraplu van Landschappen van Allure vallen. 
Het gaat daarbij om een deel van de volgende projecten: ‘Het Kloppend Hart’, ‘Harba Lorifa’, ‘De Groene Corridor’, 
‘De Nieuwe Heerlijkheid’, ‘Energiek landschap’ en ‘Bomen, bomen en nog eens bomen’. Welke projecten het precies 
gaan worden, is nog niet bekend omdat de selectieprocedure nog niet is afgerond.
 
Cultuurhistorie
Stichting Streekrekening Het Groene Woud richt zich in 2013 specifiek op het bekostigen van projecten binnen het thema 
‘cultuurhistorie’. Daarnaast zal ze haar naam veranderen in ‘Streekfonds Het Groene Woud’. Deze naamswijziging past
 in de strategie om duidelijker voor het voetlicht te brengen wat het doel van de stichting is.
 
Vergroten naamsbekendheid
Het Groene Woud moet een begrip worden in de regio, zelfs in heel Nederland. In 2012 zijn opnieuw stappen gezet 
om Het Groene Woud te promoten, onder meer door een magazine (‘Beleef!’) te ontwikkelen en een promotiestand aan 
te schaffen. In 2013 wordt doorgegaan op de ingeslagen weg en zal een stevig communicatie-offensief de naamsbekendheid 
verder moeten vergroten. Ook ‘communitybuilding’ is een middel om vooral inwoners van het gebied bij ‘hun’ Het Groene 
Woud te betrekken. Dat zal gebeuren aan de hand van publicaties en activiteiten voor en door inwoners, ondernemers, 
overheden en instanties in het gebied. 

Festival en symposium
Er blijft genoeg te doen in Het Groene Woud in 2013. Op de activiteitenagenda staat onder meer het Streekfestival in 
september, dat wordt gehouden in samenwerking met Waterschap De Dommel in Boxtel. Een andere activiteit is het 
Biodiversiteitssymposium in Boxtel, gericht op de actieve vrijwilligers in Het Groene Woud. 

In 2013 én in de jaren daarna zal Het Groene Woud, steeds opnieuw, blijven verrassen.
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